
 
n#hyh®ng£il efuh£Á 

சாதாரண T£l« 
 

    2020« M©L  ேம khj« 20.05.2020« ehŸ �த	கிழைம காைல 11.00 kâ¡F 

n#hyh®ng£il efuh£Á mYtyf¤Âš jåmYty® mt®fshš el¤j¥gl cŸs சாதாரண 

T£l elto¡iffŸ  
 

          jå mYty® 

ெபா�� எ�.1 
 n#hyh®ng£il efuh£Á வா�� எ�.5 ஊசிநா�டா	 வ�ட� அர� 

ந�நிைல�ப ள"#$ �%&'�வ� க��த( பண)ைய ேம%ெகா ள 21.05.2020 md¦W 
ஒ�ப-த�� ள" ேகா.யதி( tu¥bgw¦w ஒ�ப-த�� ள"கள"	 x¥òneh¡F g£oay¦ 
ÑH¦f©lthW jah® bra¦J kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

t. 
v© gâæ‹ étu« 

மதி�ப/�  
ெதாைக 0. 
இல�ச2தி( 

ஒ�ப-தார� ெபய� 
ஒ�ப-ததா� 

ெபய� 

1. 

இ-நகரா�சி வா�� எ�.5 
ஊசிநா�டா	 வ�ட� அர� 
ந�நிைல�ப ள"#$ 
�%&'�வ� க��த(  

5.00 

M/s. AM 
க	3�ர#ச	3 

0.03% 
மதி�ப/�ைட வ)ட 

$ைற8  

M/s.9 சிவச#தி 
அேசாசிய�3, 

2.51% 
மதி�ப/�ைட வ)ட 

அதிக�  
mYtyf F¿¥ò 

1. ம	ற� அ=மதி வழ>கலா�. 
2. ேம%ப? வர�ெப%ற ஒ�ப-த�� ள"கள"( $ைற-த ஒ�ப-த�� ள" 

வழ>கிய M/s.AM க	3ட#ச	3 ேஜாலா�ேப�ைட ஒ�ப-ததா.	 
ஒ�ப-த�� ள"ய)ைன ம	ற� ஏ%கலா�.  

e.f.v©.236-1/2020/இ1 

ெபா�� எ�.2 

 n#hyh®ng£il efuh£Á வா�� எ�.15 கைட2 ெதCவ)( (ேபா3� ஆப)3 

சாைல) 12மG உய�� 8 ெச� LED வ)ள#$ ெகா�ட உய� ேகா�ர மி	 வ)ள#$ அைம2த( 

பண)ைய ேம%ெகா ள 21.05.2020 md¦W ஒ�ப-த�� ள" ேகா.யதி( tu¥bgw¦w 
ஒ�ப-த�� ள"கள"	 x¥òneh¡F g£oay¦ ÑH¦f©lthW jah® bra¦J kd¦w¤Âd¦ 
mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

t. 
v© 

gâæ‹ étu« 
மதி�ப/�  

ெதாைக 0. 
இல�ச2தி( 

ஒ�ப-தார� 
ெபய� 

ஒ�ப-ததா� 
ெபய� 

1. 

இ-நகரா�சி வா�� எ�.15 
கைட2 ெதCவ)( (ேபா3� 

ஆப)3 சாைல) 12மG உய�� 

8 ெச� LED வ)ள#$ 
ெகா�ட உய� ேகா�ர மி	 
வ)ள#$ அைம2த( 

6.50 

M/s. VST 
Agencies 

0.21% 
மதி�ப/�ைட 
வ)ட அதிக�  

M/s. T.S.Solar 
Power System 

0.06% 
மதி�ப/�ைட வ)ட 

$ைற8  

 

mYtyf F¿¥ò 
1. ம	ற� அ=மதி வழ>கலா�. 
2. ேம%ப? வர�ெப%ற ஒ�ப-த�� ள"கள"( $ைற-த ஒ�ப-த�� ள" 

வழ>கிய M/s.T.S.Solar Power System ஒ�ப-ததா.	 
ஒ�ப-த�� ள"ய)ைன ம	ற� ஏ%கலா�.  

e.f.v©.118/2020/இ1 



ெபா�� எ�.3 

 n#hyh®ng£il efuh£Á $?நN� பகி�மான $ழாO இ(லாத இட>களான வா�� 

எ�.1 ஆPசிேநய� ேகாவ)( ெதC, வா�� எ�.5 ஊசிநா	 வ�ட�, சி2தா	 $�ைட 

ம%&� வா�� எ�.16 உர#கிட>$ ஆகிய ப$திகள"( �தியதாக பகி�மான $ழாOக  

அைம2த( பண)ைய ேம%ெகா ள 21.05.2020 md¦W ஒ�ப-த�� ள" ேகா.யதி( 
tu¥bgw¦w ஒ�ப-த�� ள"கள"	 x¥òneh¡F g£oay¦ ÑH¦f©lthW jah® bra¦J 
kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

t. 
v© gâæ‹ étu« 

மதி�ப/�  
ெதாைக 0. 
இல�ச2தி( 

ஒ�ப-தார� 
ெபய� 

ஒ�ப-ததா� 
ெபய� 

1. 

$?நN� பகி�மான $ழாO 
இ(லாத இட>களான வா�� 

எ�.1 ஆPசிேநய� ேகாவ)( 

ெதC, வா�� எ�.5 ஊசிநா	 
வ�ட�, சி2தா	 $�ைட 

ம%&� வா�� எ�.16 
உர#கிட>$ ஆகிய ப$திகள"( 
�தியதாக பகி�மான $ழாOக  
அைம2த( பண) 

3.50 

M/s. AM 
க	3�ர#ச	

3 

0.12% 
மதி�ப/�ைட 
வ)ட $ைற8  

M/s.9 சிவச#தி 
அேசாசிய�3, 

4.23% 
மதி�ப/�ைட வ)ட 

அதிக�  

 

mYtyf F¿¥ò 
1. ம	ற� அ=மதி வழ>கலா�. 
2. ேம%ப? வர�ெப%ற ஒ�ப-த�� ள"கள"( $ைற-த ஒ�ப-த�� ள" 

வழ>கிய M/s.AM க	3ட#ச	3 ேஜாலா�ேப�ைட ஒ�ப-ததா.	 
ஒ�ப-த�� ள"ய)ைன ம	ற� ஏ%கலா�.  

e.f.v©.346/2020/இ1 

ெபா�� எ�.4 
 n#hyh®ng£il efuh£Áய)( வா�� எ�.16 எ�.எ�.ெர�? ெதC ம%&� வா�� 

எ�.8, சி	னசாமி ெதCவ)( கழி8நN� கா(வாO க��� பண)ைய ேம%ெகா ள 21.05.2020 
md¦W ஒ�ப-த�� ள" ேகா.யதி( tu¥bgw¦w ஒ�ப-த�� ள"கள"	 x¥òneh¡F g£oay¦ 
ÑH¦f©lthW jah® bra¦J kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

 

t. 
v© 

gâæ‹ étu« 
மதி�ப/�  

ெதாைக 0. 
இல�ச2தி( 

ஒ�ப-தார� 
ெபய� 

ஒ�ப-ததா� 
ெபய� 

1. 

efuh£Áய)( வா�� எ�.16 
எ�.எ�.ெர�? ெதC ம%&� 
வா�� எ�.8, சி	னசாமி 
ெதCவ)( கழி8நN� கா(வாO 
க��� பண) 

8.00 

M/s. AM 
க	3�ர#ச	

3 

0.08% 
மதி�ப/�ைட 
வ)ட $ைற8  

M/s.9 சிவச#தி 
அேசாசிய�3, 

2.05% 
மதி�ப/�ைட வ)ட 

அதிக�  
 

mYtyf F¿¥ò 
1. ம	ற� அ=மதி வழ>கலா�. 
2. ேம%ப? வர�ெப%ற ஒ�ப-த�� ள"கள"( $ைற-த ஒ�ப-த�� ள" 

வழ>கிய M/s.AM க	3ட#ச	3 ேஜாலா�ேப�ைட ஒ�ப-ததா.	 
ஒ�ப-த�� ள"ய)ைன ம	ற� ஏ%கலா�.  

e.f.v©.346/2020/இ1 

  



ெபா�� எ�.5 

 தமிழக அரசி	 உ2தரவ)	ப? ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சிய)( “ெகாேரானா 

ைவர3” பரவாம( த�#$� ெபாC��, மாவ�ட ஆ�சிய�, திC�ப2T� ம%&� நகரா�சி 

நி�வாக ம�டல இய#$ந�, ேவU� அவ�கள"	 ஆO8 V�ட அறி8ைரய)	ப? 

இ-நகரா�சி ப$திகள"( 18 வா��கள"W� ெவள" ஊ.லிC-X வC� நப�கைள 
க�டறி-X அவ�கள"	 இ(ல2தி( தன"ைம�ப�2தி வ N�?	 Y	 ப#க2தி( அவ�க  

தன"ைம�ப�த�ப�� ளன� என Sticker  ஒ��வத%$  Sticker அ'ச?#க8� ம%&� 

“ெகாேரானா ைவர3” பரவாம( த�#$� ெபாC�� தமிழக அரசி	 உ2தரவ)	ப? a2த 

$?ம#க  60 வயதி%$ ேம%ப�டவ�கb#$ மC2Xவ ப.ேசாதைன Yகா� 
நட2Xவத%$ சிற�� மC2Xவ Yகா� ேநா�c3 அ'ச?#க8� ம%&� சிற�� மC2Xவ 
Yகாமி%$ வCபவ�கb#$ ேடா#க	 வழ>க8� ேவ�? வ)ைல�� ள"க  ேகா.யதி( 

26.05.2020 ேததி வர�ெப%ற வ)ைல�� ள"கைள ம	ற2தி	 பா�ைவ#$� Y?வ)%$� 
ைவ#க�ப�கிறX 
 

வ. 

எ� 

வ)ைல�� ள" 

வழ>கியவ.	 வ)வர� 

gâæ‹ étu«gâæ‹ étu«gâæ‹ étu«gâæ‹ étu« 

தன"ைம�ப�த�ப
�� ளன� என 

Sticker  
ஒ��வத%$  

500 எ�ண)#ைக 

Sticker அ'ச?#க 
0. 

சிற�� மC2Xவ 
Yகா� ேநா�c3 

அ'ச?#க (7000 
ப)ரதிக ) 

சிற�� மC2Xவ 
Yகாமி%$ 

11500 
எ�ண)#ைக 
ேடா#க	 
அ'ச?#க 

1 
திCமைல ப).�ட�3, 
எ�.எ�.எ�.ெர�? ெதC, 
ேஜாலா�ேப�ைட 

0.8,400/- 0.23,400/- 0.8,750/- 

2 
திCமக  ப).�ட�3, 

Yன"சாமி நாg�, 

ேஜாலா�ேப�ைட 
0.7,850/- 0.23,850/- 0.6,850/- 

3 
மாCதி ப).�ட�3, 

பா�2தசாரதி ெதC, 

ேஜாலா�ேப�ைட 
0.7,350/- 0.22,450/- 0.8,750/- 

 
 அ�வலக �றி�� :- 

1. ேம%ப? வ)ைல�� ள"கள"( $ைற-த வ)ைல�� ள" வழ>கிg ள வ.எ�.3	 

வ)ைல�� ள"ய)ைன ம	ற� ஏ%கலா�. 

2. ெபாX�காதார பண)ய)	 மிக அவசர அவசிய� கCதி தன" அWவல� அவ�கள"	 

Y	 அ=மதி ெப%& ேம%க�ட பண)ய)ைன ேம%ெகா�டைம#$� ம	ற� 

அ=மதி#கலா�. 

e.f.v©.277/2020/எ'1 

 
  



ெபா�� எ�.6 
 நா� YhவX� பரவ) வC� ெகாரனா ைவர3 த��� பண)ய)( ம2திய, மாநில 
அரசி	 வழிகா��தலி	ப? ேஜாலா�ேப�ைட நகரா�சிய)( பண)�.g� பண)யாள�க  
ம%&� அWலக2த%$ ேதைவயான கீjக�� ள ெபாC�க  வா>க8� அத%கான 

ேதாராய ெசலவ)ன2 ெதாைக 0.30,000/- (0பாO Y�பதாய)ர� ம���)#$ ம	ற2தி	 
அ=மதி ேகார�ப�கிறX. 

1. 500 மிலி அள8 ள ைக திர8� கிCமி நாசின" திரவ� = 20 எ�ண)#ைக 

2. உட( l� அளவ)�� கCவ) = 2 எ�ண)#ைக 

3. g வ) ெரா#க பண� கிCமி நN#க� ெசOg� கCவ) = 1 எ�ண)#ைக 

mYtyf F¿¥ò 
1. ம	ற� அ=மதி வழ>கலா�. 
2. பண)ய)	 அவசர அவசிய� கCதி ெபாC�கைள ெகா Yத( ெசOய 

அ=மதி#கலா�. 
3. ெபாX நிதிய)லிC-X ெசலவ)ன� ெசOய அ=மதி#கலா�. 

 

e.f.v©.277/2020/எ'1 

ெபா�� எ�.7 
 n#hyh®ng£il efuh£Áய)	 ஈ�� வாகன எ�.TN-23 BM4493 வானக2தி	 

கா�ப/� 08.06.2020 அ	&ட	 Y?வைடகிறX. ேம%ப? ஈ�� வாகன2தி	 கா�ப/�?ைன 

2020-2021� ஆ�?%$ �X�ப)#க ஆ$� ேதாராய ெசலவ)ன� ெதாைக 0.13,000/-#$ 
kd¦w¤Âd¦ mDkÂ¡F it¡f¥gL»wJ. 

 

mYtyf F¿¥ò 
 ம	ற� அ=மதி வழ>கலா�. 
 

e.f.v©.461/2012/எ'1 

ெபா�� எ�.8 
 இ-நகரா�சி எ(ைல#$  அைம-X ள கிைள sலக க�?ட� 
பhதைட-X ளதா(, ேம%ப? க�?ட2திைன பhXபா�#$� பண)க  ேம%ெகா ள�பட 
உ ளX என8�, அ�பண)க  Y?வைடg� வைர த%காலிகமாக ேஜாலா�ேப�ைட 
இைடய�ப�? கா-தி ேரா�?( அைம-X ள நகரா�சி#$ ெசா-தமான பைழய  அலவலக 
க�?ட2தி( அைம2X#ெகா ள அ=மதி ேகா. வர�ெப%& ள மாவ�ட sலக 
ஆைண#$h, ேவU� அவ�கள"	 க?த2திைன ம	ற2தி	 பா�ைவ#$� Y?வ)%$� 
ைவ#க�ப�கிறX.  

 

mYtyf F¿¥ò 
1. ம	ற� அ=மதி வழ>கலா�. 
2. ேம%ப? க�?ட2திைன அரசா( நி�ணய)#க�ப�� வாடைகய)ைன 

வlலி#க8� ம	ற� அ=மதி#கலா�. 

 

e.f.v©.399/2020/இ1 
  



ெபா�� எ�.9 
 இ-நகரா�சி#$�ப�ட வா�� எ�.2 ேம��ச#கர$�ப� ப$திய)( உ ள 
ெபாXம#கள"	 $?நN� ேதைவைய t�2தி ெசOய8�, நில2த? நN� ம�ட2திைன 
உய�2X� ெபாC��, மைழநN.ைன ேசக.#க அ�ப$திய)( உ ள $ள2திைன 
�னரைம2X பய	பா�?%$ ெகா�� வர T�வா&� பண)#$ தயா.#க�ப�ட மதி�ப/�� 

ெதாைக 0.50.00 இல�ச2திைன அரசி	 Yhமா	யமாக ேகார8�, நி�வாக அ=மதி 
ேவ�? ப)ேரரைண அ=�ப ம	ற2தி	 அ=மதி#$ ைவ#க�ப�கிறX. 
mYtyf F¿¥ò 

1. ம	ற� அ=மதி வழ>கலா�. 

2. இ�பண)#கான ெதாைக 0.50 இல�ச2திைன அரசி	 Yhமா	யமாக 
ேகார8�, நி�வாக அ=மதி ேவ�? வ).வான தி�டமமதி�ப/�ைட நகரா�சி 
நி�வாக ஆைணய�, ெச	ைன அவ�கb#$ ப)ேரரைண அ=�ப ம	ற� 
ஒ��த( வழ>கலா�.  

e.f.v©.365/2020/இ1 
 

 

 

 


